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Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της Γραμματείας του ΟΗΕ και της Gazprom για τις πληροφορίες 
που μας προσέφεραν. Ευχαριστούμε επίσης τον κ. Eyl-Mazzega. Δεν θα σχολιάσω την 
ενδιαφέρουσα αλλά νομίζω όχι πάντα αντικειμενική παρουσίαση του για το τι συνέβη και συνεχίζει
να συμβαίνει στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έχουμε σήμερα μαζί μας έναν 
εκπρόσωπο της Gazprom, ο οποίος μπορεί να την σχολιάσει  εάν το επιθυμεί.

Κύριε Πρόεδρε,

Η Ρωσία ζήτησε αυτή τη συνάντηση σε σχέση με τις πράξεις δολιοφθοράς στα τρία σκέλη του 
υπερακτίου συστήματος αγωγών Nord Stream στις 27 Σεπτεμβρίου 2022 στην αποκλειστική 
οικονομική ζώνη της Δανίας και της Σουηδίας, όχι μακριά από το νησί Bornholm, που ανήκει στη 
Δανία. Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας έχει εκκινήσει διαδικασία βάσει του σχετικού άρθρου
του ποινικού κώδικα, που αφορά τις πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας. Η προκαταρκτική έρευνα 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη.

Ας παραθέσουμε απλώς τα γεγονότα.

Γεγονός #1. Λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ J. Biden δήλωσε: «Αν η Ρωσία εισβάλει, αυτό σημαίνει ότι τα τανκς και τα 
στρατεύματα θα περάσουν ξανά τα σύνορα της Ουκρανίας, τότε θα υπάρξει... δεν θα υπάρχει πλέον
ο Nord Stream 2. Θα βάλουμε τέλος σε αυτό».

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς θα μπορούσε να καταστεί αυτό εφικτό, δεδομένου ότι ο
Nord Stream-2 ελέγχεται από τη Γερμανία και όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μπάιντεν είπε: 
«Σας υπόσχομαι ότι θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε», η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε σε μεγάλο βαθμό
από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Γεγονός #2. Τον Ιούνιο του 2022 το νησί της Δανίας Bornholm, όπου θα συνέβαινε το περιστατικό 
τρεις μήνες αργότερα, χρησίμευσε ως τόπος διεξαγωγής της στρατιωτικής άσκησης BALTOPS του 
ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης «Sea Power», κατά τη διάρκεια της άσκησης το 
ΝΑΤΟ, πραγματοποιήθηκε μια δράση που επικεντρώθηκε στη χρήση μη επανδρωμένων 
υποβρύχιων σκαφών, αποστολή για την οποία η υδάτινη περιοχή γύρω από το Bornholm ήταν 
η πλέον κατάλληλη. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, το καταδρομικό πλοίο USS 
Kearsarge δεν εγκατέλειψε τη Βαλτική Θάλασσα και παρέμεινε στην περιοχή του νησιού 
μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η ομάδα ελικοπτέρων 
του πλοίου άρχισε να περιπολεί στην περιοχή γύρω από το Bornholm ήδη από τον Αύγουστο, και η 
γραμμή πτήσης αυτών των αεροσκαφών συνέπεσε παραδόξως με τη διαδρομή του αγωγού. 
Τονίζω ότι πρόκειται για ανοικτά δεδομένα σχετικά με τον γεωγραφικό εντοπισμό των θαλάσσιων 
και αεροπορικών μεταφορών, τα οποία συλλέγονται με βάση το σήμα των αναμεταδοτών. Αυτό 
σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκρυψαν την παρουσία τους στην περιοχή και 
ολοκλήρωσαν τους ελιγμούς τους με επιδεικτικό και εντυπωσιακό τρόπο.



Γεγονός #3. Αμέσως μετά το περιστατικό, ο πρώην υπουργός Άμυνας και Εξωτερικών της 
Πολωνίας Radek Sikorski δημοσίευσε στο twitter του, μια φωτογραφία από το σημείο της έκρηξης 
και συνεχάρη τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το σαμποτάζ. «Σας ευχαριστούμε ΗΠΑ», αυτό 
έγραψε. Όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό και προχώρησε ακόμη περισσότερο, προσθέτοντας το 
ακόλουθο σχόλιο. «Δεν υπάρχει έλλειμμα χωρητικότητας στους αγωγούς μεταφοράς φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας. 
Η μόνη λογική της λειτουργίας του Nord Stream ήταν να μπορεί ο Πούτιν να εκβιάζει ή να κάνει 
πόλεμο στην Ανατολική Ευρώπη παραμένοντας ατιμώρητος». Χθες διέγραψε αυτό το δημοσίευμα, 
προφανώς έχοντας συνειδητοποιήσει ότι είχε πει περισσότερα από όσα έπρεπε. Δεν μπορούμε 
να μην αναφέρουμε ότι η σύζυγος του κ. Sikorski, η Anne Applebaum, είναι ένα πρόσωπο που 
χαίρει ευρείας αποδοχής στους κύκλους της εξουσίας της Ουάσιγκτον και ως εκ τούτου έχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες διαφόρων κατηγοριών.  

Γεγονός #4. Σχεδόν ταυτόχρονα με το σαμποτάζ στον Nord Stream, στην πολωνική πόλη 
Goleniow γινόταν η τελετή εγκαινίων μιας άλλης εγκατάστασης μεταφοράς φυσικού αερίου, 
του Baltic Pipe. Πρόκειται για έναν αγωγό από τη Νορβηγία, τον οποίο η Πολωνία θεωρεί εδώ
και καιρό ως σωτηρία στη προσπάθεια απεξάρτησης από τον Nord Stream, παρόλο που η 
χωρητικότητά του δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή του Nord Stream.  

Γεγονός #5. Δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωση του ΝΑΤΟ σχετικά με το περιστατικό, στην 
οποία η συμμαχία προειδοποιεί για τις επικίνδυνες συνέπειες που θα ακολουθήσουν τυχόν 
μελλοντικές επιθέσεις στις υποδομές της. Λες και το ΝΑΤΟ φοβόταν ότι κάποιος μπορεί να 
θελήσει να του προκαλέσει αντίποινα. Λοιπόν, όπως λέει και η παροιμία, η «ταραγμένη 
συνείδηση προδίδει τον εαυτό της».

Σε κάθε έρευνα, πρέπει πρωτίστως να εντοπίσει κανείς, ποιος θα επωφελούνταν από την 
κατάσταση ή, όπως το θέτουν οι ερευνητές, ποιος είχε το κίνητρο και την αφορμή να 
διαπράξει ένα εγκληματικό αδίκημα. Ας κάνουμε λοιπόν μια μικρή εικασία σχετικά με αυτό. Θα 
επωφελούνταν τα ευρωπαϊκά κράτη από τη διακοπή του Nord Stream; Δύσκολα, διότι αυτό θα 
τα καθιστούσε εξαρτημένα από έναν ακριβότερο και εξαιρετικά αναξιόπιστο προμηθευτή. Εννοώ 
τη χώρα που φιλοξενεί την έδρα του ΟΗΕ. Εκτός από τους πολιτικούς της Πολωνίας, της Τσεχίας 
και της Βαλτικής, τους οποίους η ρωσοφοβία έχει τρελάνει εντελώς, οι Ευρωπαίοι 
εμπειρογνώμονες δεν μπορούν να μην αντιληφθούν -ακόμη και εν μέσω της υπέρμετρης 
αντιρωσικής υστερίας της ΕΕ- τον κίνδυνο αυτού του σεναρίου και τις επιπτώσεις του στην 
ευρωπαϊκή οικονομία. Η υδάτινη περιοχή της Βαλτικής υπέστη σημαντική περιβαλλοντική 
ζημία. Η θαλάσσια ναυσιπλοΐα επίσης απειλείται. Οι συνάδελφοι από τη Δανία και τη 
Σουηδία το επιβεβαίωσαν αυτό στις αντίστοιχες επιστολές τους προς το Συμβούλιο 
Ασφαλείας.

Κρίνοντας αντικειμενικά, έχει επανειλημμένα υπογραμμιστεί, σε επίπεδο ανώτατων αξιωματούχων 
της ΕΕ και των κρατών μελών της, η σημασία των Nord Stream 1 και 2 και η συμβολή τους στην 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε πάντοτε τον Nord Stream 
ως έργο κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ, το οποίο είχε την πλήρη πολιτική της υποστήριξη. Το εν 
λόγω σύστημα αγωγών συνέβαλε σημαντικά στη διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού με ΥΦΑ, 
όπως ακριβώς και οι αγωγοί Yamal-Europe και Turkish Stream. Όταν οι εν λόγω αγωγοί τέθηκαν 
σε λειτουργία, επέτρεψαν στην Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από τις 
διαμετακομιστικές παραδόσεις φυσικού αερίου από την Ουκρανία, όπου οι αρχές της 
επιδίδονταν σε σκοτεινές επιχειρηματικές πρακτικές ή, με απλά λόγια, σε κλοπές.

Για πολλά χρόνια, η γερμανική ηγεσία υποστήριζε ότι η ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο 
στην Ευρώπη και τη Γερμανία, θα αυξανόταν. Οι αυστριακές αρχές δήλωσαν το 2021 ότι ο Nord 



Stream ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και επικρότησαν τα βήματα που 
αποσκοπούσαν στην τόνωση της αξιοπιστίας των ενεργειακών προμηθειών προς την Ευρώπη. Οι 
επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης επιβεβαίωσαν την υπόθεση όλων εκείνων που 
αναγνώριζαν τη σημασία του Nord Stream όσον αφορά την εξασφάλιση ενός σταθερού και 
προβλέψιμου ενεργειακού εφοδιασμού. Οι διακοπές στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο το 2022 
που προκλήθηκαν από τις σχετικές με τις κυρώσεις ενέργειες των ευρωπαϊκών και 
αμερικανικών αρχών επηρεάζουν ήδη αρνητικά την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την κερδοφορία 
και την ανταγωνιστικότητά της, προκαλώντας τη μετανάστευση εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού και τη μεταφορά παραγωγικών δυνατοτήτων εκτός Ευρώπης (ιδίως στις Ηνωμένες
Πολιτείες) Η ενεργειακή φτώχεια επανήλθε στην ημερήσια διάταξη όχι μόνο για τα 
αναπτυσσόμενα, αλλά και για τα ανεπτυγμένα κράτη. Η επανάληψη των παραγγελιών, κυρίως
με μακροπρόθεσμα συμβόλαια, όπως έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει η Ρωσία, θα 
επέτρεπε τη σταθεροποίηση της κατάστασης στις μεταποιητικές βιομηχανίες και την αποφυγή
μιας ενεργειακής κατάρρευσης.

Το επόμενο ερώτημα είναι αν η Ρωσία επωφελείται από τη διακοπή της λειτουργίας του Nord 
Stream. Αν το εξετάσουμε με όρους ορθής λογικής και όχι παραληρηματικών φαντασιώσεων -
ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε για να εκφοβίσουν την Ευρώπη - οπότε η 
απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει λόγος να υπονομεύσουμε το έργο που μας κόστισε τεράστιες 
επενδύσεις και που θα μας αποφέρει σημαντικές οικονομικές απολαβές. Παρεμπιπτόντως 
εσείς, η Δύση, ήσασταν αυτοί που ισχυρίζεστε ότι επωφεληθήκαμε από την εξαγωγή 
ενεργειακών πόρων, ενώ παράλληλα εκτοξεύτηκαν οι τιμές.

Και τώρα ας έλθουμε στο πιο σημαντικό ερώτημα: επωφελούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες από 
αυτό που συνέβη με τον Nord Stream; Φυσικά και επωφελούνται. Οι Αμερικανοί προμηθευτές
υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορούν σήμερα να πανηγυρίζουν για την πολλαπλάσια 
αύξηση των παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Από πολιτική άποψη, 
ο τελευταίος πυλώνας που διατηρούσε την ευρωπαϊκή ενεργειακή ανεξαρτησία 
καταστράφηκε. Εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, οι ευρωπαϊκές μεταποιητικές 
εγκαταστάσεις μεταφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λαμβάνουν κυρίως 
προσωπικό, τεχνολογία, βιομηχανικές ικανότητες, όλα όσα η ενοποιημένη Ευρώπη 
συσσωρεύει και αναπτύσσει εδώ και δεκαετίες. Οι λαοί της Ευρώπης θα μείνουν αντιμέτωποι 
με τα προβλήματά τους. Στην άλλη πλευρά του ωκεανού, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το 
γεγονός ότι ένας μακρύς, σκοτεινός και κρύος χειμώνας απειλεί την ευρωπαϊκή ήπειρο.  

Προχωρώντας από αυτά τα απλά και πολύ λογικά στοιχεία, επιτρέψτε μου να ρωτήσω τον 
εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το ένα και μοναδικό ερώτημα. Μπορείτε να 
επιβεβαιώσετε, εδώ και τώρα, ότι η χώρα σας δεν έχει καμία σχέση με αυτό το σαμποτάζ;

Συνάδελφοι, φυσικά και δεν περιμένουμε να εντοπίσουμε και να τιμωρήσουμε τους δράστες, 
σήμερα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι δικαστικό όργανο και δεν πρέπει να αναλαμβάνει 
τέτοια καθήκοντα. Η Ρωσία, λοιπόν, τάσσεται υπέρ μιας ολοκληρωμένης έρευνας που θα αναλάβει 
να αποσαφηνίσει τις πραγματικές συνθήκες του τι συνέβη με τον αγωγό.

Σήμερα, θα θέλαμε πολύ να ακούσουμε τη γνώμη των Ευρωπαίων συναδέλφων μας, να μάθουμε 
την επίσημη θέση σας. Ελπίζουμε ότι θα απέχετε από τις ρωσοφοβικές και παράλογες αιτιάσεις
στις οποίες καταφύγατε όταν αναφερθήκαμε στις επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων 
δυνάμεων στον ΑΗΣ Ζαπορόζιε.   Ή μήπως θα πρέπει να περιμένουμε μια δήλωση όπου θα 
πείτε ότι μετά τον «μαζοχιστικό» βομβαρδισμό του πυρηνικού σταθμού, όπου έχουν 
αναπτυχθεί οι δυνάμεις μας, αρχίσαμε να ανατινάζουμε τους δικούς μας αγωγούς;  



Είναι προφανές ότι ένα σαμποτάζ τέτοιας κλίμακας και πολυπλοκότητας δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από απλούς τρομοκράτες. Θεωρούμε την επίθεση κατά του αγωγού Nord 
Stream ως ένα προμελετημένο σαμποτάζ σε βάρος της βασικής εγκατάστασης των 
ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας. Μια τέτοια επίθεση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
χωρίς τη συμμετοχή κρατικών ή ελεγχόμενων από το κράτος παραγόντων. Σίγουρα θα 
εντοπίσουμε όλους όσοι συνέπραξαν σε αυτό το σαμποτάζ. Αυτοί που βρίσκονται πίσω από 
αυτό δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αμέτοχοι στην ένοπλη σύγκρουση. Ούτε μπορούν να 
υπολογίζουν ότι μπορούν να καλυφθούν πίσω από το μανδύα, ενός δήθεν καθεστώτος 
ουδετερότητας, που τα δυτικά κράτη έχουν ήδη παραβιάσει. Άλλωστε, μια διεθνής έρευνα για 
το περιστατικό μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αντικειμενική, μόνο εφόσον συμμετέχουν σε αυτήν 
Ρώσοι εμπειρογνώμονες. Επίσης, πιστεύουμε ότι στην έρευνα θα πρέπει να συμμετέχουν όχι 
μόνο η Δανία και η Σουηδία, αλλά και εκπρόσωποι της γερμανικής πλευράς, επειδή η 
Γερμανία είναι ο κύριος αποδέκτης του LNG που μεταφέρεται μέσω του Nord Stream.

Εάν αποδειχθεί η εμπλοκή ορισμένων κρατών σε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αυτό θα 
σημάνει σκόπιμη κλιμάκωση της σύγκρουσης. Συνάδελφοι, ελπίζω ότι όλοι σε αυτή την 
αίθουσα είμαστε σε θέση να συνειδητοποιήσουμε σε ποια επικίνδυνη γραμμή μας οδηγούν οι 
δράστες αυτής της δολιοφθοράς.

Σας ευχαριστώ.

 ***

Απαντώντας στον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών: 

Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστώ τον Αμερικανό συνάδελφό μου που έδωσε μια ευθεία απάντηση στην ερώτησή μου.

Σας υπέβαλα την εξής ερώτηση: «Μπορείτε να επιβεβαιώσετε εδώ και τώρα ότι η χώρα σας δεν 
έχει καμία σχέση με αυτό το σαμποτάζ;» Αυτό που μόλις είπε ο Αμερικανός συνάδελφός μου σε 
αυτή την αίθουσα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτό το 
περιστατικό. Εκτιμώ την απάντησή του. Αλλά τώρα που άκουσα τι είπατε εσείς και επίσης ο 
Βρετανός συνάδελφός μας, θα ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση. Τι ακριβώς ονομάζετε ρωσική 
παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας; Δεν αποκαλέσαμε κανέναν υπεύθυνο πριν από 
την έρευνα. Απλά αναφέραμε κάποια γεγονότα. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι ο πρόεδρός σας 
είπε αυτά που είπε δημοσίως, έτσι δεν είναι; Εμείς απλώς παραθέσαμε μερικά αποσπάσματα 
από αυτά που εκείνος δήλωσε.

Η άσκηση BALTOPS του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο του 2022 κοντά στο νησί Bornholm είναι γεγονός. Ο 
πρώην υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας R. Sikorski που δημοσίευσε το tweet που σας έδειξα, 
όπου ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για όσα συνέβησαν στον αγωγό είναι γεγονός. Η έναρξη λειτουργίας 
του Baltic Pipe που συνδέει τη Νορβηγία και την Πολωνία είναι γεγονός. Το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ 
μιλάει για σαμποτάζ και για το απαράδεκτο των χτυπημάτων κατά των υποδομών του είναι επίσης, 
ένα ακόμη γεγονός. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Θα αμφισβητήσετε το γεγονός ότι η 
τρέχουσα ενεργειακή κρίση, καθιστά εξ αντικειμένου τους αμερικανικούς προμηθευτές 
ενέργειας περισσότερο ανταγωνιστικούς; Είναι και αυτό μια θεωρία συνωμοσίας; Όχι, αυτή 
είναι η οικονομική πραγματικότητα. Και αντικειμενικά, από οικονομική άποψη οι Ηνωμένες 
Πολιτείες επωφελούνται από αυτήν.



Τελειώνοντας, πριν πάρει το λόγο σήμερα ο Αμερικανός συνάδελφός μας, δεν είχαμε θεωρήσει 
το περιστατικό με τον Nord Stream ως κάτι που συνδέεται με την κατάσταση γύρω από την 
Ουκρανία. Αλλά σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας αντιλαμβάνονται 
αυτό το σαμποτάζ - όποιος κι αν το διέπραξε - ως ένα είδος αντιποίνων για τις ενέργειες της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Επομένως, θεωρώ ότι αυτό το συμπέρασμα περιορίζει τον κατάλογο 
των υπόπτων και ότι μπορεί να βοηθήσει κατά πολύ την έρευνα.

Σας ευχαριστώ.


